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Recordant la Marga

Ens ha deixat una gran amiga i companya. Doctora en Psicologia i Psicòloga especialista en Psicologia Clínica,
va destacar per la seva trajectòria professional, docent i investigadora. Com a professional de la psicologia
clínica i de la salut, va treballar pel Servei Gallec d'Assistència Sanitària de la Xunta de Galícia des d'un
centre de planificació familiar i al centre de Psicologia Clínica Ayza. Com a docent, va participar en la
formació en educació per a la salut de professionals de la medicina, pacients i d'altres docents. A l'àmbit
universitari, com a professora titular de l'àrea de psicologia social, va centrar la seva tasca docent en
matèries relacionades amb la psicologia social aplicada i amb la recerca mitjançant metodologia qualitativa.
Tot aquest coneixement va ser transmès als seus alumnes i companys/es d'una manera brillant i amb molt
bona pedagogia.

En la seva tesi “Educació per a la salut en grup i representacions socials” convergeixen la seva identitat
com a psicòloga de la salut, com a investigadora social i el seu compromís amb l'ús de la metodologia
qualitativa. La seva recerca se centrava principalment en la millora de l'atenció sociosanitària a Catalunya:
des de la formació dels treballadors sanitaris (Programa sobre la salut del MIR), la seva trajectòria laboral
(Avaluació de la transició de l'exercici de la medicina cap a l'etapa de la jubilació), la coordinació dels serveis
per a l'atenció sociosanitària (“Estratègies de coordinació de l'assistència sociosanitària des de la perspectiva
dels agents implicats”) fins l'anàlisi avaluativa dels serveis sanitaris (“Estudi de les visions de ciutadans,
professionals i gestors sobre l'atenció Sanitària a Catalunya”, encarregat per la Direcció General de
Planificació i Avaluació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya).

També cal destacar les seves col·laboracions amb l'Institut d'Estudis de la Salut, el Centre d'Anàlisi i
Programes Sanitaris, del que n'era membre i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. En
altres paraules, va contribuir de manera molt intensa a l'intercanvi d'idees, a la reflexió i a la recerca per
a la millora de la salut i l'atenció sanitària en el nostre entorn.

Ens ha deixat una gran docent, investigadora i professional, tres qualitats molt difícils de trobar en una
mateixa persona a la universitat.

Trobarem a faltar els teus savis consells, les teves reflexions, aquella passió que tant et caracteritzava en
la defensa de les idees, el teu coratge, la teva vitalitat, la teva fortalesa, la teva generositat, la teva franquesa,
la teva veu amb aquell accent gallec tant carinyós i melós, la teva humanitat (en majúscules) i en definitiva
la teva companyia. Ens deixes físicament però restaràs per sempre en cadascun de nosaltres, ja que som
portadors de tot allò que molt sàviament ens vas donar. Gràcies per tot el que ens has ensenyat i pel teu
coratge. La teva darrera classe ha estat una gran lliçó de vida. T'enyorem molt.

Els teus companys i companyes del Departament de Psicologia.

Reproduïm el text que va ser llegit a la Junta de
Facultat del 14 de novembre pel professor Ferran
Viñas, cap del Departament de Psicologia, per
recordar la nostra companya Marga Sánchez-
Candamio, traspassada l'11 de setembre de
2007.




